DIN VÄR(L)D
HÖST 2019

Bästa grannen

Snart blir Din Vär(l)d digital

Sandvikenhus

miljö

På gång
Detta är sista gången du får hem Din Vär(l)d i brevlådan. Nästa
nummer kommer att skickas ut som ett digitalt nyhetsbrev. Kom
därför ihåg att uppdatera din e-postadress och ditt mobilnummer
till Sandvikenhus. Men just nu hoppas vi att du tar dig tid och att
du uppskattar att läsa i papperstidningen, om det som hänt och är
på gång i ditt bostadsområde.
Den 9 september var vi i personalen och besökte er hyresgäster. Vi pratade om hyresgästenkäten och delade ut den till er.
Om du inte redan svarat på enkäten, önskar vi att du gör det.
Sista svarsdatum är 23 oktober. Det är viktigt för oss att ni fyller i
undersökningen, den hjälper oss att bli en bättre hyresvärd.
Den 1 oktober sålde Sandvikenhus 385 lägenheter i Vallhov
och i centrum. Vi hoppas att hyresgästerna ska trivas med sin nya
hyresvärd Heimstaden.
Vi vill att du ska känna dig trygg och trivas i ditt bostads-

område. Därför anordnar vi olika aktiviteter för er hyresgäster.
Under hösten erbjuder vi aktiviteter för alla åldrar i våra tre stora
bostadsområden, Norrsätra, Björksätra och Nya Bruket. Till
exempel tjejträffar, barnlek och matlagningskurs. Detta kan vi
erbjuda tack vare vårt samarbete med olika föreningar i Sandviken. I dagsläget har vi samarbetsavtal med ett 20-tal föreningar
som på olika vis bidrar till att skapa mervärde till er hyresgäster. Även flera av
boråden ordnar träffar med hyresgäster,
för att du ska få chans att lära känna dina
grannar bättre. Här i tidningen kan du läsa
om några av aktiviteterna som erbjuds.
De flesta av våra erbjudanden hittar du också
på vår webb.
CECILIA
BOOK PARTANEN
Trevlig läsning!

Här kan du träffa dina bovärdar.
OMRÅDE		

ADRESS

TELEFON

E-POST

Västra (Björksätra, 		
Norrsätra, Vallhov, Örta,
Hantverkarbacken) 		

Smassens väg 39

026-24 23 40

vastra@sandvikenhus.se

Östra (Nya Bruket, 		
Dalslänningen, Kanalgränd,
Gamla Bruket, Centrum,
Mossvägen, Brednäsgatan)

Bessemergatan 6 M

026-24 23 42

ostra@sandvikenhus.se

Årsunda		

Hedkarlbyvägen 2

026-24 23 46

arsunda@sandvikenhus.se

Järbo		

Halvarsbacken 6 A

026-24 23 44

jarbo@sandvikenhus.se

Storvik 		

Magasinsgatan 27

026-24 23 45

storvik@sandvikenhus.se

Då bovärdarna ofta är ute i områdena så är det bra om du ringer före om du vill göra ett besök. Felanmälan görs centralt på
026-24 22 00, eller på Mina sidor på sandvikenhus.se. Jourärenden och störningsärenden utanför kontorstid 026-10 68 00.
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Familjedagar
I september hade vi familjedagar i Björksätra, Norrsätra och
Nya Bruket. Som vanligt med massor av prova-på-aktiviteter
och musikunderhållning från scen. Alltid lika roligt att möta
våra hyresgäster under trevliga former.

DU KOMMER VÄL IHÅG
ATT FYLLA I ÅRETS
HYRESGÄSTENKÄT?
I början av september delade vi ut enkäterna i alla
våra bostadsområden.
Om du vill svara på webben gör du det på www.svar.
aktivbo.se. Där går det även att välja andra språk
än svenska. Annars fyller du i pappersenkäten och
skickar den till Aktivbo i det portofria svarskuvertet.

LABYRINTORIENTERING

RULLSKIDOR

SUMOBROTTNING

SMÅDJUR

Var du på plats?
Besökte du någon av våra familjedagar? Vi vill gärna att du berättar
vad du tyckte om dagen. Något som var särskilt bra? Något som vi
kan göra annorlunda nästa gång? Alla synpunkter är välkomna.
Maila dem till info@sandvikenhus.se innan 31 oktober.
Tillsammans kan vi göra familjedagarna ännu bättre!

När vi fått in svaren jämför vi resultatet med över
50 fastighetsbolag i Sverige. Det hjälper oss att
ständigt bli bättre. Vi får en större kunskap om vad
ni hyresgäster vill ha och det hjälper oss att styra hur
budgeten ska användas. Under tidigare år har det
främst handlat om trygghet, rent och snyggt och
yttre miljö. Därför har vi gjort en hel del insatser
inom dessa områden.
Har du tappat bort din enkät? Eller fick du ingen?
Kontakta Aktivbo så skickar de en ny!
Tel: 08-23 39 85
Mail: info@aktivbo.se

VILL DU LÄRA DIG ATT LAGA SVENSK MAT?
Nu är det dags för matlagningskurs i Björksätra. Det blir samma
upplägg som kursen vi höll i Norrsätra i våras – som var väldigt
uppskattad hos deltagarna.
Kursen är ett samarbete mellan Sandvikenhus och ABF.
Tillsammans med kocken Joe Louis lagar vi mat och äter
tillsammans. Det är svensk husmanskost som står på menyn.
Ett exempel kan vara köttfärslimpa med gräddsås, kokt potatis
och lingon. Recepten får du behålla om du vill testa hemma.
Det bjuds även på en hel del kökstips.

När: Måndagar kl 18.00–20.00.
Plats: Björksätra, kvarterslokalen på Västerled 88 C.
Kursstart: 21 oktober. Totalt 6 tillfällen.
Kostnad: 100 kr.
Anmäl dig senast 16 oktober till:
abf.sandviken@abf.se eller 026-27 09 15
Max 8 deltagare, så anmäl dig i god tid.
Välkommen!
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Nu blir Din Vär(l)d digital
Det här är sista gången du får hem Din Vär(l)d i brevlådan.
Nästa gång kommer tidningen som ett digitalt nyhetsbrev.
Något som vi hoppas att både du och vår miljö kommer
att uppskatta.
Oroa dig inte. Vi på Sandvikenhus vill såklart fortsätta att
berätta för dig om vad som händer hos oss – och i ditt bostadsområde. Så som vi alltid gjort. Men istället för en tidning i
brevlådan kommer du i fortsättningen att få ett nyhetsbrev
skickat till din e-post.
De flesta av oss är vana att läsa nyheter i mobilen, på läsplattor eller dator. Då finns det ingen risk att du tappar bort
tidningen, du kan läsa var du vill och kan enkelt söka efter
gamla nummer. Ja, du vet säkert redan många fördelar.
Samtidigt är det en stor vinst för vår miljö.
Vi tycker dessutom att det blir spännande att skapa en
modernare version av Din Vär(l)d. Nästa nummer utkommer
under mars 2020. Hoppas du kommer att gilla det!

FRÅGOR OCH SVAR
Behöver jag göra något?
Se till att uppdatera dina uppgifter
på vår hemsida, under Mina sidor.
Om Sandvikenhus redan har din
e-postadress behöver du inte
göra något.
Går det att hämta Din Vär(l)d
någonstans?
Nej, tidningen blir bara digital.

Bättre miljö
– i både stort och smått
Tillsammans med många andra allmännyttiga
bostadsföretag har Sandvikenhus anslutit sig till
Klimatinitiativet. Där ska vi stötta varandra för att
minska våra utsläpp av växthusgaser.
Alla bostadsföretag som deltar i Klimatinitiativet har två övergripande mål: Vi ska ha en fossilfri allmännytta senast år 2030,
samt att vi ska minska vår energianvändning med 30 procent.
Det var redan under förra året som vi signerade kontraktet, nu
är arbetet igång på allvar. Sandvikenhus chefer har jobbat på
varsitt håll med att ta fram lämpliga mål och planer. Under
strategidagarna nu under hösten diskuteras olika vägar för
att målen ska uppnås.
Vi på Sandvikenhus kommer även att arbeta med energioptimering, bygga smart och kunskapsutveckla både anställda
och hyresgäster. Redan nu gör vi olika åtgärder för att minska
vattenförbrukningen i lägenheterna. Hyresgästerna kommer
att märka det på olika sätt. De kan till exempel bli uppmanade
till att sänka värmen på termostaten och liknade. Samtidigt
kommer Sandvikenhus att informera mer än tidigare. Det är
viktigt att vi sprider kunskaper och tips om hur vi kan ta hand
om vår miljö. Ofta handlar det om att se över våra vardagsbeslut. Även Sandvikenhus personal blir allt mer miljömedvetna.
Att tänka på miljön ska vara självklart, inför varje beslut. Både
i stort som smått. Ibland handlar det om våra större projekt,
som att bygga ett hus på ett klimatsmart sätt. Ibland är det
så enkelt som att cykla istället för att ta bilen.

Om jag inte vill använda e-post?
Kommer jag att missa något?
All viktig information läggs ändå ut
på vår hemsida: sandvikenhus.se.
Vad händer med Trygga Hem?
Trygga Hem kommer som vanligt i
brevlådan, två gånger om året.
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SANDVIKENHUS PERSONAL HAR
FÅTT ETT NYTT TRANSPORTMEDEL, EN ELCYKEL.

VILL DU LÄSA MER OM KLIMATINITIATIVET? GÅ IN PÅ SABO.SE

MILJÖHUS ATT TRIVAS I
Vi har tidigare berättat om undersökningen som gällde miljöhusen i Norrsätra. Den genomfördes av Oscar Gustavsson och
Edvard Henningsson, som studerar ekonomiprogrammet på
Bessemerskolan. Under sin praktik hos Sandvikenhus
fördjupade de sig i hur hyresgästerna ser på miljön i bostadsområdet.
Nästan alla i undersökningen var överens om att det finns
problem i miljöhusen. Ofta är det svårt att förstå skyltningen,
särskilt om man talar ett annat språk än svenska. Ett annat
problem är att vissa hyresgäster tycker det känns obehagligt
att vara inne i miljöhuset. Därför slänger de in soporna, och
vågar inte stanna kvar för att sortera. Det finns alltså en hel del
som kan förbättras. Till exempel bättre belysning och öppnare
miljöhus. Fönster kan få det att kännas både öppnare och
ljusare.
Nu har vi på Sandvikenhus fått en större förståelse för
hyresgästernas upplevelse. Under nästa år kommer vi att gå
igenom de olika möjligheter som kommit fram i undersökningen.
På så sätt hoppas vi kunna skapa ännu bättre miljöhus.

OSCAR GUSTAVSSON OCH EDVARD HENNINGSSON

FÖNSTER KAN FÅ DET ATT KÄNNAS BÅDE ÖPPNARE OCH LJUSARE.

Knyppling i Järbo
Är du sugen på att knyppla?
Välkommen till kvarterslokalen på
Halvarsbacken 5 i Järbo.
Varje tisdag från kl 16.00.
Ledare är Siv Holm, som är hyresgäst på
Gullheden i Järbo. Hon hjälper dig gärna
att komma igång med din knyppling.
Kontakta oss på Sandvikenhus
om du vill veta mer.
DEN
FÖRSTA
TRÄFFEN VAR
OSCAR
GUSTAVSSON
OCHDEN 18 SEPTEMBER OCH LOCKADE 14 PERSONER.
– DET
ÄR ETT
TREVLIGT SÄTT ATT UMGÅS, HÄLSAR DE SOM FANNS PÅ PLATS.
EDVARD
HENNINGSSON
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DETTA HAR HÄNT SEN SIST DÄR DU BOR

NORRSÄTRA
I Norrsätra fortsätter Rädda
Barnen med aktiviteter för
barn i åldern 7-10 år. Det är
på onsdagar i kvarterslokalen
på Tallbacksvägen 7. Start 23
oktober kl 15-17. Välkommen
på pyssel, musik och teater.

Det startar också en tjejgrupp
för tjejer i ålder 13-16 år på
torsdagar kl 19-21, i lokalen
på Tallbacksvägen 7, som
Rädda Barnen och Unga
Örnar håller i.
I nuläget pågår upphandlingsprocessen inför kommande
stamrenoveringar för Tallbacksvägen 15, 17, 33 samt
35. Om allt går enligt plan så
startar stamrenoveringen på
hus 15 och 17 under november månad, följt av hus 33 och
35 under våren 2020, mer info
kommer till direkt berörda
hyresgäster.
I området pågår förbättring
av utemiljön. Vår parkavdelning jobbar med att röja sly
och fixa planteringar, allt för
ökad trivsel. Några större träd
kommer att fällas. Framför
Tallbacksvägen 33 finns ett
område med pallkrageodlingar. Ett lyckat projekt i samarbete med Studiefrämjandet,
där hyresgäster tecknat kontrakt på pallkragar för att
utöva sina odlingsintressen.
När vintern kommer så har
Sandvikenhus planer på att
erbjuda en spolad isbana i
området för att öka möjligheten till spontanidrott.
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Sandvikenhus första trygghetsboende, bygget går som
planerat och inflytt beräknas
till 1 augusti 2020.
Vi har valt att tidigarelägga
bygget av ett ytterligare
miljöhus för att underlätta
sophanteringen för er hyresgäster. Bygget av det nya
miljöhuset startar under
hösten 2019.
Borådet har köpt in nya
bord och stolar till hyresgästlokalen. Det är stort intresse
för det gemensamma gymmet.
Vi är glada att meddela att
BJÖRKSÄTRA
vävstugan på Svarvargatan 9
På Smassensväg 49–55 har
kommer att kunna fortsätta
vår måleriavdelning oljat
som tidigare även efter
skärmväggar/staket och
försäljningen av fastigheten.
källartrappsväggar. Arbetet
kommer att fortsätta till våren Under våren och hösten har
2020 och då på Smassensväg miljödagar arrangerats i
området för att underlätta
59–67.
Under hösten påbörjas åter- hanteringen av grovsopor.
Tack alla som deltar på
uppbyggnad av lekparken
miljödagarna. Att hålla rent
bakom Sätralinjen 4.
Nya möbler har placerats i och snyggt i och omkring våra
fastigheter bidrar till ökad
den populära hyresgästtrygghet och trivsel.
lokalen på Västerled 88. I
lokalen kommer en matlagHAMNGATAN
ningskurs att hållas i höst.
Under hösten kommer rot- Nya möbler är inköpta, i
samarbete med frivilligvärd
rusten i området Västerled
82–100 att slutföras. Vi tackar för hyresgästlokalen.
Under hösten har en miljöför bra samarbete i samband
dag arrangerats i området för
med renoveringen.
att underlätta hanteringen av
Under våren och hösten
grovsopor. Tack alla som
har miljödagar arrangerats
deltog på miljödagen. Att
i området för att underlätta
hålla rent och snyggt i och
hanteringen av grovsopor.
omkring våra fastigheter
Tack alla som deltar på
miljödagarna. Att hålla rent bidrar till ökad trygghet och
och snyggt i och omkring våra trivsel.
fastigheter bidrar till ökad
COROMANT/ZIRKONGATAN
trygghet och trivsel.
Under sommaren har ungdoSVEAVÄGEN
mar anställda av SandvikenHär pågår byggnationen av
hus målat upp samtliga lekUnder våren och hösten har
miljödagar arrangerats i
området för att underlätta
hanteringen av grovsopor.
Tack alla som deltar på
miljödagarna. Att hålla rent
och snygg i och omkring våra
fastigheter bidrar till ökad
trygghet och trivsel.
Borådet i Norrsätra ordnar
trivselkvällar varannan
torsdag, från 3:e oktober, kl
18-20. Alla hyresgäster på
Tallbacksvägen är välkomna.

parker i området. Ni hyresgäster har haft en gemensam
städdag för att fixa och göra
området fint.
SANDSTENSVÄGEN
Nya cykelställ har köpts in
och monterats i cykelrummet.
Hoppas vårens planteringar av
träd och de nya bänkborden
gör sig bra i området.
NYA BRUKET
På Nya Bruket fortsätter Unga
Örnar med sin verksamhet
”lekpiraterna”. Det är på
torsdagar i kvarterslokalen
på Bessemergatan 7. Start 10
oktober kl 17.00-18.30.
Lekpiraterna vänder sig till
barn och unga i åldern 6-16
år. Välkommen på bakning,
pyssel, musik och film.
Under hösten bjuder trivselvärdarna och borådet in till
kvartersträffar. Man städar
kvarteret tillsammans, grillar
och fikar. Syftet är att träffa
sina grannar och umgås.
13 träd har tagits ner på
Nya bruket, då de har varit en
säkerhetsrisk. Många kommer
att återplanteras efter den
trädvårdsplan vi följer.
Rusten på Nya Bruket fortsätter. Hittills har vi hunnit
renovera Skolgatan 10,
Seegatan 9, 11, 12, 13, 14,
Konsulgatan 14, 18, Bessemergatan 9. Näst på tur
att renoveras är Skolgatan 6
och 8.
KANALGRÄND &
DALSLÄNNINGEN
Vi har satt filter på ventilationskanalerna, detta för att få bort
matos.

GAMLA BRUKET
Fasadlagningar har gjorts på
en del av fasaderna på Gamla
Bruket. Det har bytts avloppsrör i marken.
CENTRUM
Samlingslokalen på Dalagatan
kommer att färdigställas innan
årsskiftet.
Planteringar av bärbuskar
m.m. på Odengatan 46 är
planerat till våren.
STORVIK
Kvarnvägen i Storvik har fått
en robotgräsklippare.
På Vallgatan 9 har en liten
fontän gjorts i ordning vid
uteplatsen. Mycket uppskattat.
Önskemål finns om att förbättra uteplatsen ytterligare.
På Vallgatan 14 har nya
buskar planterats och en ny
bokningstavla har monterats i
tvättstugan.
På Silverkällan har man
ordnat en grillträff med
hyresgäster på Thore Petré
52 och Magasinsgatan 15-18.
Silverkällan har önskemål om
en permanent grillplats vid
den gemensamma uteplatsen,
Sandvikenhus ser över förslaget
under 2020.
I området Kvarnvägen/
Fiskargatan/Kårsgatan har
lekparken på Kvarnvägen
kompletterats med fler
gungor och gungdjur. På
Fiskargatan har man haft
en miljödag.
Både på Kårsgatan, Magasinsgatan 15-18 och Furuvägen finns det intresse från
hyresgästerna att utöka antalet
pallkragar.

ÅRSUNDA
Vallgården i Årsunda har fått
en robotgräsklippare.
Alla brevlådor på Longbergsvägen 30-36 är utbytta
och är nu enhetliga. På samma
område har parkeringsplatser
märkts upp, och även en dammsugare köpts in till hyresgästlokalen. Till hyresgästlokalen
på Hedkarlbyvägen har det
bland annat köpts in en TV,
efter önskemål från hyresgästerna.
JÄRBO
Lekplatsen vid Halvarsbacken
är färdig med sand och lekutrustning.
På Gullsjövägen 3-5 och
Kungsforsvägen 23 har ny
asfalt lagts framför entréerna.
All belysning kommer att
bytas i trapphuset på Norrhedsvägen 3.
Skärmväggar har monterats
vid den uteplats som iordningställdes efter önskemål från
hyresgästerna, vid Halvarsbacken 5.
Parkeringsplatserna i
området skyltas upp för att
det ska bli tydligare vilka
parkeringsregler som gäller.
Inflyttningen i Gullheden
gick bra och de små justeringar
som behövde göras är färdiga.
Hyresgästernas svar i den
enkät som gick ut till Gullheden om deras upplevelse av
flytt och boende är glädjande
nog mycket positiva.
Från 2020 kommer kvartersvandringar, miljödagar och
synpunktenträffar att hållas
under samma dag.

HYRESGÄSTERBJUDANDEN
10 oktober

Lekpirater på Nya Bruket

10 oktober

Tjejgruppen

Unga Örnar håller i verksamheten på torsdagar i kvarterslokalen på
Bessemergatan 7. Lekpiraterna vänder sig till barn och unga i åldern
6-16 år. Välkommen på bakning, pyssel, musik och film. Start 10 oktober
kl 17.00-18.30, håller sedan på till 5 december. Aktiviteten är gratis.

Kom och häng, baka, pyssla, prata, spela spel, laga mat … ja vi
bestämmer tillsammans vad vi vill göra. Alla tjejer mellan 13–16 år är
välkomna. Var? Lokalen på Tallbacksvägen 7. När? Torsdagar 19-21.
Start? Torsdagen den 10/10. Det blir 12 tillfällen. Aktiviteten är gratis.

21 oktober Kurs i matlagning i Björksätra
Kursen är 6 tillfällen, på måndagskvällar, och varje tillfälle provar ni ett
nytt recept. Det är fokus på svensk vardagsmat. Kursstart: 21 oktober,
kl 18-20. Plats: hyresgästlokalen på Västerled 88 C. Anmälan: senast
16 okt till abf.sandviken@abf.se, tel 026-270915. Ledare: Joe Louis.
Kostnad: 100 kr. Detta är en nyböjarkurs och är till för Sandvikenhus
hyresgäster som som inte gått kursen tidigare.
23 oktober

Pyssel, lek, sång och teater

Föreningen Rädda Barnen håller i träffar för barn i ålder 7-10 år på
onsdagar kl 15–17. Vi välkomnar våra hyresgäster till barnträffar i
hyresgästlokalen på Tallbacksvägen 7 i Norrsätra. Det blir pyssel,
lek och teater. Första träffen är 23 oktober och håller sedan
på till 4 december. Ingen anmälan behövs. Aktiviteten kostar inget.

8 och 22 november

Musik, sång och rörelse med Karin

Den 8 november och 22 november blir det musik, sång och rörelse med
Karin Zakrisson. Träffen är för barn i ålder 6-10 år och arrangeras av
föreningen Rädda Barnen. Plats: hyresgästlokalen på Tallbacksvägen 7.
Tid: kl 15-16.30. Ingen anmälan behövs. Aktiviteten kostar inget.

12 november

Prova på keramik och arbete med lera

Sandvikenhus erbjuder i samarbete med Drömfabriken möjlighet att
prova på att arbeta med lera. Aktiviteten sker i Drömfabrikens lokaler
tisdag 12 november kl 17-20. Är du intresserad av att vara med hör
du av dig till info@sandvikenhus.se senast den 4 november. Aktiviteten
är gratis. Begränsat antal platser.

Mer info finns på sandvikenhus.se under
Hyresgästerbjudanden.
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Möten om försäljningen av Sandvikenhus lägenheter
1 oktober sålde Sandvikenhus 385 lägenheter till bostadsbolaget Heimstaden AB.
Under september bjöd vi in hyresgästerna till informationsträffar. Ett hundratal
personer kom till informationsmötena med den nya fastighetsägaren, vid vilka
även representanter från Sandvikenhus medverkade.

Sandvikenhus säljer för att bygga nytt
Det finns flera anledningar till att Sandvikenhus valt att sälja lägenheter till
ett annat bostadsföretag. En viktig del handlar om att få loss kapital – för
att skapa fler bostäder.
Under de kommande åren ska Sandvikenhus rusta och investera för över 1 miljard
kronor. Dessutom står över 20 000 personer i bostadskö, och Sandvikenhus har i
uppdrag att bygga 40 nya lägenheter per år.
Men försäljningen är också positiv på andra sätt. Det är bra om fler bostadsföretag kommer in på marknaden. Det blir sårbart om ett enda företag äger nästan alla
hyresbostäder på en ort. Sandvikenhus har över 83 procent av hyresrätterna i Sandviken.
– Vi är glada att vi hittat en köpare som väl uppfyller våra krav vad det gäller långsiktighet och engagemang. Det är en aktör som vi från övriga Sverige ser satsar på
såväl nyproduktion som kundnöjdhet och renoveringar av befintligt bestånd, säger
Sandvikenhus VD Stefan Lundqvist.

FAKTA
De sålda lägenheterna finns på Kalvdansvägen 1–19, Killingvägen 1–27,
Svarvargatan 7 och 9, Norra Götgatan 12, Hyttgatan 18, Barrsätragatan 19, Storgatan 33, Baldersgatan 4 och Brednäsgatan 19.
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Dags för Grannsamverkan på Kalvdansvägen
Under förra året var det första gången som Sandvikenhus började med Grannsamverkan. Det var några av kvarteren på Zirkon- och Coromantgatan som var
intresserade, och därför blev först med att testa. Nu har även boende på Kalvdansvägen gått samman för att motverka brott i sitt bostadsområde. Polisen
har varit på besök för att informera mer om vad Grannsamverkan innebär.
Grannsamverkan bygger på dialog och samarbete mellan de boende och
polisen.
Är du och dina grannar intresserade av Grannsamverkan? Kontakta oss på
Sandvikenhus så berättar vi mer.

GRANNSAMVERKAN MINSKAR RISKEN FÖR
INBROTT MED I GENOMSNITT 26%, ENLIGT
BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET.

SKYLTAR OM GRANNSAMVERKAN PÅ OMRÅDET ÄR EN VIKTIG DEL FÖR
ATT FÅ TJUVAR ATT TÄNKA TILL EN EXTRA GÅNG INNAN DE BEGÅR BROTT.
DESSA KOMMER ATT SÄTTAS UPP PÅ KALVDANSVÄGEN UNDER HÖSTEN.

Integration ger renare hus i Norrsätra
I vanliga fall städas trapphusen i Norrsätra en gång i veckan. Men under den
senaste tiden har det blivit fräschare
än någonsin. Det är resultatet av ett
integrationsprojekt mellan Sandvikenhus och JT Städservice.
Det finns flera syften med projektet. Dels ska
det höja standarden på städningen i områden
där det bor många hyresgäster. I vanliga fall
brukar trapphusen städas en gång i veckan.
Men det är inte alltid tillräckligt. Projektet har
också ett annat viktigt syfte: att låta nyanlända kvinnor få en möjlighet att jobba,
eftersom det ofta är svårast för dem att ta
sig in i arbetslivet. Projektet ska testas under
ett halvår, för att sedan utvärderas.
– Tanken är att vi senare kan göra likadant
på Nya Bruket, om det visar sig att det här
projektet blev lyckat, säger Gisela Lindström
som är arbetsledare på JT Städservice.

Kvinnorna som arbetar i Norrsätra kommer
från Eritrea och Irak.
– Det har hittills fungerat jättebra. Och
det blir skillnad i området. I höghusen har
det varit bra med extra städning, särskilt i
entréplan och hissar.
Nu blir det även renare i tvättstugorna.
Egentligen är det hyresgästernas ansvar
att städa i tvättstugorna, men det behövs
ofta en extra insats.
Kvinnorna i projektet är stationerade i
Norrsätra, men det är viktigt att de inte blir
isolerade där. Därför kommer de alltid till
JT Städservices lokaler och äter lunch
med sina kollegor.
– Det finns en fördel med att de enbart
arbetar i Norrsätra. Hyresgästerna får en
chans att känna igen dem. Vi tror att det
är bra att städningen blir mer personlig.
Förhoppningsvis bidrar det till att hyresgästerna själva blir bättre på att hålla rent.

PETER HEDMAN, BITRÄDANDE
FASTIGHETSCHEF PÅ SANDVIKENHUS:
– HÄR HAR VI TILLSAMMANS MED JT STÄDSERVICE EN BRA MÖJLIGHET ATT SKAPA
EN INGÅNG TILL ARBETSMARKNADEN FÖR
DE HÄR KVINNORNA, SAMTIDIGT SOM VI
HÖJER KVALITETEN PÅ STÄDNINGEN I
VÅRA TRAPPHUS OCH TVÄTTSTUGOR.
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Full fart under sommaren
Vi anordnade en hel del aktiviteter i
somras. Tack vare våra föreningssamarbeten var det alltid något på gång i
de största bostadsområdena. Det var
bland annat boule, basket, volleyboll
och fotboll flera dagar i veckan.

I Norrsätra hade vi även öppet i
hyresgästlokalen på Tallbacksvägen 7
under en eftermiddag och en kväll
i veckan. Där fixade våra aktivitetsledare spelkvällar och andra
aktiviteter.

BOULE

BOULE

SPELKVÄLL

BASKET

Prova-på-ridning
10 personer testade att rida i Storvik Ovansjö Ridklubbs fina ridhus.

Har du
stans bästa
granne?
Kanske en person som sprider glädje
och ordnar brännbollsturnering i hela
kvarteret? Eller någon som alltid ger
en hjälpande hand?
Även i år är det våra boråd, frivilligvärdar och bovärdar som nominerar
hyresgäster till utmärkelsen ”Bästa
granne”. Om du känner någon som
förtjänar titeln så får du gärna ge oss
tips. Juryn består av medarbetare på
Sandvikenhus. Vinnarna presenteras
vid vår årliga jullunch.
Den ”Bästa grannen” är en person
som på något sätt gör skillnad i sitt
bostadsområde. Kriterierna utgår
ifrån vår värdegrund:
Respekt – en granne som visar
respekt för olikheter och olika åsikter
och som behandlar människor
utifrån deras unika förutsättningar.
Ansvar – en granne som är hjälpsam
och omtänksam.
Kommunikation – en granne som
delar med sig av kunskap och är
mån om att mottagaren förstår.
Skicka in ditt förslag på bästa granne
tillsammans med en beskrivning om
varför just din granne är så bra. Maila
till info@sandvikenhus.se.
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Samverkan för trygga
och trivsamma områden
Sandvikenhus samverkar med ABF,
Rapatac och Hyresgästföreningen.
Tillsammans vill vi hitta olika sätt att
nå ut till både unga och vuxna i våra
bostadsområden.
Syftet är att skapa nätverk, att

fråga om önskemål och hitta projekt
som leder till trygga och trivsamma
bostadsområden. Arbetsgruppen
består av medarbetare från de olika
organisationerna. Vi ser fram emot
att ta del av alla verksamhetsförslag.

Städning och
trivsel på Nya Bruket
Under några eftermiddagar i
september möttes hyresgäster,
representanter från Nya Brukets
boråd och trivselvärdarna för en
gemensam aktivitet. Det blev
städning och korvgrillning i

TRIVSELVÄRDEN SHIRZAD
MOHAMMED BJUDER PÅ KORV.

området. Ett enkelt sätt att
umgås med sina grannar och
samtidigt göra kvarteret fint
inför vintern. På en av eftermiddagarna kom det nästan
50 personer, härligt att se!

Nu startar
tjejgruppen!
Vi bjuder in till lugna och mysiga
torsdagskvällar. Alla tjejer mellan
13–16 år är välkomna. Kom och
häng, baka, pyssla, prata, spela
spel, laga mat … ja vi bestämmer
tillsammans vad vi vill göra.
Var? Lokalen på Tallbacksvägen 7.
När? Torsdagar 19-21.
Start? Torsdagen den 10/10.
Det blir 12 tillfällen.
Sandvikenhus anordnar tjejgruppen
tillsammans med Unga Örnar och
Rädda Barnen.
Vill du ha mer info? Följ gärna Unga
Örnar i Sandviken på Instagram
@uosandviken eller Facebook.

NÅGRA AV DE GRANNAR SOM TAGIT SIG UT FÖR ATT STÄDA OCH
UMGÅS.
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Har du idéer?
Vill du påverka i området
där du bor? Gå med i ditt
boråd. Finns det inget,
ring Cecilia Book-Partanen
026-24 22 25.

Kontakt

Sandvikenhus
Plangatan 7
Box 3045
811 03 Sandviken
Tel: 026-24 22 00
E-post: info@sandvikenhus.se

sandvikenhus.se

